
Povzetek Zapisnika seje Sveta staršev OŠ Šmihel, ki je bil 11. aprila 2017 
 

Na seji so bili prisotni predstavniki staršev oddelkov matične in podružnične šole, ravnateljica ga. 
Irena Hlača, pomočnik ravnateljice g. Stanislav Papež, vodja šolske prehrane ga. Maruša Brecelj in 
vodja kuhinje ga. Andreja Kastelic. 
 

1. Zapisnik predhodne seje, z dne 24.1.2017 je bil potrjen. 
 

2. Ga. Andreja Kastelic in ga. Maruša Brecelj sta predstavili delovanje šolske kuhinje. 
Vzpostavljen imajo sistem HACCP. Nacionalni inštitut za javno zdravje 2x letno 
nenapovedano izvaja kontrolo. Ga. Gabi Ogulin Počrvina in g. Božidar Zajc se bosta z ga. 
Kastelic in ga. Brecelj dogovorila za termin, ko bosta predstavnika staršev lahko dobila še 
podrobnejše informacije in za ostale člane sveta staršev pripravila poročilo. 
 

3. Na pobudo o preusmeritvi sredstev, pridobljenih na bazarju, je prejet odgovor, da se 
namensko zbrana sredstva ne morejo preusmeriti. Problemov za postavitev garderobnih 
omaric je precej. Najugodnejša ponudba za nakup 348 omaric znaša 23.494,76 €, kar ne 
vključuje prestavitve radiatorjev in povezane centralne napeljave. Glede na znesek in po 
premisleku in novih razlogov proti nakupu, se je izvedlo glasovanje. Člani sveta nismo bili 
sklepčni. Sklenili smo, da ostalim staršev predstavimo razloge za/proti in bomo do 
septembra, ko bomo ponovno obravnavali to temo, pridobili še mnenja ostalih staršev in  
tudi sami premislili, sedaj ko smo seznanjeni z vsemi dejstvi. 
 

Razlogi ZA nakup garderobnih omaric:   
- varnost premoženja, 
- hramba stvari, ki bi jih otroci puščali v šoli. 
 

Razlogi PROTI nakupu garderobnih omaric: 
- vprašljiva trajnost omaric, zračnost (v primeru mokrih oblačil, športne opreme), 
- sušenje snežne obutve in odtekanje vode, 
- hranjenje neželenega blaga,  
- pozabljanje in izgubljanje ključev,  
- pomanjkanje prostora na hodniku, 
- vdiranje v omarice (nekateri člani sveta so navedli primere vdorov v omarice na 

drugih šolah). 
 
 

4. Na prejšnji seji se je omenilo »Učilnico v naravi«. Šola je prostorsko omejena in več kot 

trenutnih 2 visokih gred, nima kam postaviti. Podana je pobuda, da bi se, kolikor učni 

program omogoča, izvajali pouk zunaj. Na primer likovno umetnost, naravoslovje, kakšno 

vsebino pri pouku tujega jezika. 

 

5. Glede na sklep zadnje seje je šola na MO naslovila dopis glede ureditve postajališča in 

obračališča ter dodatnih parkirišč pri OŠ Šmihel. Odgovor navaja, da bo Šmihelska cesta 

mimo šole postala slepa ulica, ker bo vodila Šmihelska obvoznica pod železniškim 

viaduktom. Promet po tej cesti se bo zelo spremenil in bo cesta veliko manj prometna. Z 

realizacijo projekta do leta 2019 bodo te težave rešene. 



 

6. Predlogi in pobude: 

- Združevanje položnic: za vse otroke iste družine, vse dejavnosti. Vse ni možno, ker se plača 

na blagajni, šola pa ne more zalagati gotovine, problem je tudi neredno plačevanje. 

- Objavljanje rezultatov: Iz tekmovanj Kresnička in Kenguru so bili objavljeni rezultati 

vseh udeležencev, kar ni skladno z dogovorom. Ravnateljica je zagotovila, da bo 

učiteljski zbor opozorila na dosledno upoštevanje dogovora.  
- Pobuda 4.B: želijo si, da bi njihovi otroci v naslednjem letu imeli bolj svetlo in prostorno 

učilnico. 

- Pobuda 3.A podružnica: da bi podružnica imela svojo sejo, ker se na sejah večinoma 

obravnavajo teme, ki se tičejo bolj matične šole. Prosijo za še 1 mikrofon, kar je ga. 

ravnateljica odobrila. 

- Predstavnica 7.B je pohvalila predavanje, dne 4. 4. 2017 pred govorilnimi urami. Predlaga, da 

bi podobno predavanje na temo nespoštovanja, nemotiviranosti in nezainteresiranosti izvedli 

tudi za učence. 

- Odnos čistilke: starši in učenci podaljšanega bivanja poročajo, da niso zadovoljni z odnosom 

čistilke, ki čisti spodnje prostore. 

- Šolski dresi: podana je pobuda za nakup dresov za mlajše rokometaše. G. Papež je odgovoril, 

da v okviru šolskih tekmovanj mlajši rokometaši ne sodelujejo, ker Agencija za šport za to 

starost ne organizira tekmovanj. Bodo  pa vseeno preverili, ker treningi potekajo v šoli in 

očitno na tekmovanjih zastopajo šolo in si zaslužijo podporo za dobre rezultate. 

- Ukradeni copati: predstavnica 5.C je omenila primer ukradenih copat. Ob dogodku je 

učiteljica neprimerno odreagirala. Okradenemu učencu je rekla: »Zakaj jih ne hodiš domov?. 

Otrok je moral biti februarja cel dan v nogavicah.  Ravnateljica je odgovorila, da bi bil lahko 

otrok v takem primeru obut v čevlje. Rezervnih copat ni, ker so bile pripombe na primernost 

nošenja za drugimi. 

- Varnost na mestnem avtobusu: nek učenec naj bi bil že 2x vržen iz avtobusa, enkrat mu je 

bila onemogočena vrnitev nazaj na avtobus. Ravnateljica je odgovorila, da se z namenom 

razjasnitve dogodka opravljajo razgovori z udeleženimi učenci. Ukrepi po Pravilih šolskega 

reda sledijo po razjasnitvi. 

- Podpisovanje obvestil šole: postavlja se vprašanje, če smo starši zakonsko dolžni podpisovati 

obvestila iz šole. Ravnateljica odgovarja, da tudi šola ni dolžna pošiljati pisnih obvestil o 

prihajajočih aktivnostih. Obveščanje na obstoječ način poteka zaradi lažje komunikacije med 

šolo in starši, podpisi staršev pomenijo, da so seznanjeni z obvestilom. 

- Podpisovanje prijavnic za tekmovanja: podana je pripomba na vsebino prijavnic. Le te so 

oblikovane tako, da se s prijavo avtomatično strinjaš tudi z objavo rezultatov. G. Papež je 

pojasnil, da to zahteva organizator tekmovanj. 

 

 

 

Novo mesto, 20. 4. 2017    Povzetek pripravila Helena Markovič 

 


